
JORNAL DE NEGÓCIOS

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO CURVELO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Dois terços dos portugueses com dever de recolhimento
Já são praticamente um em cada três os municípios de Portugal continental em risco
elevado ou muito elevado
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https://www.sulinformacao.pt/?attachment_id=401228
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DN

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Ingleses e espanhóis ajudam turismo em maio
Abertura da fronteira com Espanha e entrada na lista verde de Inglaterra trouxeram a
Portugal, em maio, quase 60 mil britânicos e 61 mil espanhóis. Mesmo assim, dormidas de
não residentes caíram 69%
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CORREIO DA MANHÃ

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Quebras no turismo
Valores estão ainda longe do pré-pandemia
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EXPRESSO

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LILIANA VALENTE

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Governo quer certificado apenas para o verão
Abertura dos bares e discotecas pode estar por semanas. Reunião do Infarmed vai servir
para preparar agosto
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OBSERVADOR

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Países Baixos desaconselham viagens turísticas a Portugal
A par de Portugal como destino desaconselhado para viagens não essenciais, Espanha e
Chipre passam igualmente a estar "pintados" a cor de laranja por decisão do executivo
dos Países Baixos.

O governo holandês decidiu esta quinta-feira retirar Portugal da lista das zonas designadas como
“seguras” no âmbito da pandemia de Covid-19, desaconselhando aos seus cidadãos, vacinados ou não
vacinados, a realização de viagens turísticas ao território continental português.

Segundo a agência espanhola EFE, a decisão do executivo dos Países Baixos entra em vigor na sexta-
feira. A par de Portugal, Espanha, incluindo as ilhas espanholas das Canárias e Baleares, e Chipre passam
igualmente a estar “pintados” a cor de laranja, o que significa que são destinos desaconselhados para
viagens não essenciais.

“Infelizmente, o conselho do Instituto de Saúde Pública (RIVM) desta semana mostrou que não é um
pico temporário: há uma tendência preocupante nos números de infeções nestas regiões”, indicou o
Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês. Todos os cidadãos holandeses que se deslocarem para
estes destinos necessitam de ter um certificado de vacinação completa há, pelo menos, 14 dias, ou de
recuperação da doença Covid-19.

Países Baixos. Novos casos aumentaram 500% após levantamento de restrições

Caso contrário, e para pessoas não vacinadas, é necessário ter um teste negativo à Covid-19 — um
teste PCR (teste molecular) realizado num período máximo de 72 horas ou um teste rápido de antigénio
realizado num período máximo de 48 horas — antes de regressar ao território holandês. As pessoas que
já se encontram nestes destinos devem apresentar os comprovativos quando regressarem aos Países
Baixos a partir do próximo domingo, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês, que
esclarece que os viajantes não serão submetidos a um período de quarentena no regresso a casa.

A diplomacia holandesa reconhece o “grande impacto” que esta decisão tem junto dos viajantes,
argumentando, no entanto, que viajar para o estrangeiro “é e continua a ser um risco” na pandemia. Na
passada segunda-feira, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, admitiu que o Governo cometeu um
“erro de julgamento” ao relaxar algumas restrições e pediu desculpa, numa altura em que os Países
Baixos sofrem um aumento significativo de casos de Covid-19.

O governo tinha autorizado há duas semanas a reabertura de discotecas, mas devido à rápida
disseminação da variante Delta (caracterizada como mais resistente e mais transmissível),
especialmente entre os jovens, decidiu recuar. Segundo a imprensa internacional, os novos casos nos
Países Baixos aumentaram 500% após o levantamento de restrições.
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CMTV

16/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O Governo holandês retirou Portugal da lista das zonas
designadas como seguras
O Governo holandês retirou Portugal da lista das zonas designadas como seguras

O Governo holandês retirou Portugal da lista das zonas designadas como seguras
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EXPRESSO

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • VERA LÚCIA ARREIGOSO

FAV: 3

AVE: € 8023

REACH: 58000

Só 29% das farmácias fazem testes à covid | O interior poderá
viver o “caos”
Das quase três mil unidades no país, 859 estão autorizadas a detetar o virus. Destas,
23% aderiram às análises pagas pelo Estado
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JORNAL I

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Imóveis | TdC condena subsídios da Câmara de Lisboa à
Associação de Turismo | Atividade turística mantém crescimento
mas longe de 2019 | Breves - Dinheiro
Preços desaceleram em 18 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes | Em causa
está a atribuição de subsídios que ultrapassam os 16 milhões | Dados foram divulgados
esta quinta-feira pelo INE. | IRC. Alargado prazo de pagamento | UACS defende
extensão horária
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CORREIO DA MANHÃ

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

16 milhões em subsídios ilegais para o Turismo
T ribunal de Contas conclui que as transferências realizadas entre 2014 e 2018 violaram
legalidade
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PUBLITURIS

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: -1

Albufeira recebe congresso nacional da AHP
O 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo acontece de 11 a 13 de novembro.

O concelho de Albufeira vai receber o 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela
Associação de Hotelaria de Portugal (AHP).

O congresso, que acontece de 11 a 13 de novembro, vai debater questões como o futuro do setor, das
tendências, oportunidades e desafios que o Turismo e a Hotelaria terão  pela frente.

Também a reabertura do mundo e a retoma turística vão estar em debate no certame, que pretende
contribuir para repensar o Turismo, o destino Portugal e os negócios.

O Presidente do Município de Albufeira e o Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal  vão
apresentar o congresso no próximo dia 21.
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EXPRESSO

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Novos hotéis no Algarve
Boa Cama Boa Mesa
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EVASÕES

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4345

REACH: -1

Tavira e Vila Real de Santo António: praia, sabores e a safra do
“ouro branco”
Sobre T avira já muito se escreveu em tom elogioso, mas nunca é demais lembrar a
beleza do rio Gilão que a percorre, passando a ponte medieval até ir desaguar na Ria
Formosa.
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A cidade, conservada ainda numa autenticidade contrastante com o turismo de massas, continua
dinâmica graças a quem nela aposta e acolhe os visitantes com um caloroso abraço. Um desses casos é
o de Francisco Coelho, chef de 29 anos, natural de Guimarães e apostado em fazer uma “cozinha de
autor descontraída”. Conheceu o francês Frederico Lassale Mayor no Come na Gaveta, onde trabalhou
três anos, e agora gerem o CERCLE, um dos mais recentes restaurantes de Cabanas de Tavira.

Aberto no final de abril, cativa logo pela esplanada de aura parisiense, com mesas requintadas, floreiras,
padrões nas almofadas e um pássaro da ria desenhado numa porta. O que vem para a mesa acompanha
as melhores expetativas: depois do couvert desfilam propostas como atum rabilho e shizo (uma erva
japonesa), cavala marinada, croquetes de rabo de boi e amêijoas da ria. Já nas opções únicas de carne e
peixe podem figurar tamboril com kale, raiz de aipo e Beurre Blanc e vazia maturada com couve-flor e
mostarda (note-se que a carta muda a cada duas semanas, assente nos produtos locais e sazonais). A
refeição é, em suma, memorável até ao último momento.

A mesma energia renovadora sente-se a poucos quilómetros de distância, na QUINTA DOS PERFUMES,
que por mais anos que passem se mantém um dos hotéis de charme mais tranquilos e procurados de
Cabanas, perto do parque natural. À história já conhecida – uma quinta dos anos 1950 que era
produtora de essências de perfume e foi comprada pela atual família, reconvertida em vinha e, mais
tarde, em pomar de citrinos com alojamento – soma-se agora um novo capítulo no que toca ao
alojamento, com a abertura de dois novos estúdios no edifício original onde funcionava a receção.

Novilho no restaurante Cercle, do chef Francisco Coelho. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

“O estúdio equipado com kitchenette e o quarto duplo oferecem uma componente familiar e outra não
familiar”, explica o responsável Pedro Estrela, filho dos donos. Ambos têm uma decoração sóbria e
dispõem de um espaço exterior e acesso rápido à piscina de água salgada. Além das espreguiçadeiras, o

19/35



descanso pode ter lugar no terraço do edifício principal e em camas grandes espalhadas pelo jardim, tudo
rodeado por uma mancha verde de 4140 abacateiros e 22 mil laranjeiras. Quem quiser explorar o
terreno de 40 hectares tem à disposição novas e robustas bicicletas.

Um miradouro sobre a ria
O Parque Natural da Ria Formosa termina, a oriente, na praia da Monta Rota, mas imediatamente antes
estende-se a península de CACELA VELHA, cuja praia da Fábrica foi considerada pelo jornal The Guardian
uma das 10 melhores da Europa para fazer caminhadas e uma das 15 melhores do mundo pela revista
espanhola Condé Nast Traveller. Palavras para quê? Nada como enterrar os pés na areia, caminhar e
inspirar a maresia da baixa-mar, quando muitos mariscadores aproveitam para apanhar bivalves.

Lá em cima, impõe-se o perfil do forte setecentista erguido na antiga vila de Cacela-a-Velha como ponto
defensor da costa algarvia. E descobrem-se, ou revisitam-se, uma das vistas mais arrebatadoras do
Parque Natural da Ria Formosa, casas brancas algarvias, uma igreja de origem medieval, ruínas islâmicas
e um vestígio de muralha construída em taipa. Estes vestígios da passagem dos povos, deixados à vista
de todos, lembram como desde há milénios a Ria Formosa é próspera, e continua a sê-lo pela mão dos
que nela trabalham.

É justamente pelos canais da ria que a água do mar chega, com a subida da maré, às salinas da TAVIRA
SAL, de Rui Dias, a escassos 500 metros da barra de Tavira. De manhã, um conjunto de homens dedica-
se à extração do sal de alguns talhões com recurso a grandes pás de madeira. “A produção é dividida em
três fases: a receção e retenção da água do mar; o período de evaporação e concentração da água; a
cristalização e a colheita do sal”, explica Rui Simeão – nome por que é mais conhecido graças à sua
marca. A salina produz em média 1000 toneladas de sal por época e 40 a 80 toneladas de flor de sal por
ano.

Tavira Sal (Algarvephotopress/Global Imagens )

Ambos têm certificação DOP, depois de o salineiro, acérrimo defensor da produção artesanal e da
qualificação do setor, ter conseguido uma alteração à lei comunitária, ditando que o sal deixaria de ser
um produto químico para ser um produto agroalimentar. No fundo, o sal resulta apenas da atuação
conjunta da energia solar e do vento, que cristalizam a água em grandes talhões, sendo colhido entre
junho e setembro, de duas em duas semanas. A fina película que se cria na superfície da salmoura é a
flor de sal e pode ser apanhada até duas vezes por dia – o tal “ouro branco” do Algarve.

Acontece tudo numa área de 13 hectares, dividida em canais e pequenas comportas, e com 500 talhões
de fundo de argila limpos periodicamente. Uma vez pronto, o sal é guardado em armazém para ficar a
salvo de poeiras e outras impurezas, embalado e vendido, tanto no local, como em lojas gourmet, no
mercado de Tavira e em hipermercados. Quando teve de assumir o negócio há 35 anos, Rui Simeão
desconhecia a sua rentabilidade. Mas logo que tomou essa consciência investiu amor, suor e
conhecimento para tornar o negócio uma “salina modelo” da qual se orgulhasse. O resultado está à
vista.

 

Notícia
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https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/tavira-e-vila-real-de-santo-antonio-praia-sabores-e-a-safra-do-ouro-branco/1018733/


ANTENA 1

15/07/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Por causa da covid o desemprego vai aumentar grandemente no
Algarve
Por causa da covid o desemprego vai aumentar grandemente no Algarve

Por causa da covid o desemprego vai aumentar grandemente no Algarve
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SUL INFORMAÇÃO

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Aljezur entrega kits aos turistas para lhes desejar «férias
seguras» em tempos de pandemia
Campanha de sensibilização vai prosseguir nas praias, nos alojamentos turísticos e outras
entidades ligadas ao setor e entre os taxistas

O agente da GNR perfila-se ao lado do automóvel que mandou parar, faz a continência e esboça
um sorriso por trás da máscara, para o casal que ocupa a viatura. «Bom dia, senhor condutor!
Vamos aqui distribuir uns kits e uns conselhos sobre a Covid-19», diz. E logo o presidente da
Câmara de Aljezur, envergando um colete da Proteção Civil, avança para conversar com o
condutor: «Os senhores vêm de férias? Temos aqui um kit com máscaras, gel, conselhos e
regras para que os senhores possam ter umas férias divertidas e ainda mais seguras. Boas
férias e boa viagem».

Tem sido assim ao longo de toda a manhã, junto à ponte sobre a ribeira de Seixe, que marca
a fronteira entre o Alentejo e o Algarve. José Gonçalves, presidente da Câmara de Aljezur, o vereador
António Carvalho, vários técnicos da Câmara, bem como Fátima Catarina, vice presidente da Região de
Turismo do Algarve, envergaram o colete da Proteção Civil e, mesmo sob o sol inclemente deste dia 15
de Julho, lá estiveram a distribuir os kits. À tarde, a campanha irá continuar na praia de Odeceixe e
prosseguirá depois noutros locais do concelho.

«Quisemos aproveitar esta mudança de quinzena, quando muitos turistas, sobretudo portugueses, vêm
para o Algarve de férias, para dar início a esta que é uma campanha de sensibilização. Em Aljezur, a
situação da pandemia, apesar de ter havido mais casos, está controlada e queremos que assim continue,
mas, para isso, precisamos da colaboração de todos, mesmo dos veraneantes», disse o autarca José
Gonçalves ao Sul Informação.
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«A ponte de Odeceixe é a principal porta de entrada dos turistas nesta zona do Algarve e, portanto,
resolvemos começar a campanha por aqui», acrescentou. Ao todo, serão distribuídos 10 mil kits, no
âmbito da campanha «Aljezur Sempre».

«Nesta altura, o nosso concelho duplica a sua população, não só pelo aumento de dormidas, mas
também por aqueles que nos vêm visitar durante o dia. Queremos que todas essas pessoas possam
usufruir de umas boas férias, em segurança, mas manter também a tranquilidade, apesar da situação
pandémica», disse ainda o presidente da Câmara de Aljezur.

 

Depois da ponte, a campanha de distribuição dos kits irá continuar na praia de Odeceixe, bem como nas
restantes praias do concelho de Aljezur, seguindo-se a rede de alojamentos, os taxistas e outras
entidades. «Vamos fazer chegar estes kits aos alojamentos turísticos, aos nossos taxistas, que também
alinharam, bem como a outras entidades, que estão igualmente empenhadas nesta missão de férias»,
explicou o autarca.

A seu lado, Fátima Catarina, presidente da RTA, aproveitava para entrar os kits a mais um automóvel
que a GNR tinha mandado encostar. Devido ao ar aturdido dos ocupantes da viatura, com bom humor,
exclamou: «não se assustem! Isto é só para vos entregar estes kits e para vos desejar uma férias em
segurança». Dentro do carro, ouviu-se uma gargalhada.

Em declarações ao Sul Informação, Fátima Catarina salientou a importância da «sensibilização»: «o
concelho de Aljezur, como o Algarve em geral, precisam de turistas, sendo necessário que eles venham
e se sintam seguros».

Este Verão, admitiu a vice-presidente da RTA, com as restrições às viagens internacionais em vigor, o
Algarve irá depender sobretudo dos portugueses: «sempre contámos com o mercado nacional, mas,
este ano, será sem dúvida, o nosso principal mercado turístico».

Quanto ao Verão em curso, aquela responsável admitiu que «se perspetiva que seja ainda pior que o do
ano passado», embora preveja «que, mais para o final do Verão e com o avanço da vacinação, as
coisas deverão equilibrar-se». Até lá, é preciso prevenção e sensibilização.

A distribuição dos kits Covid é apenas uma parte da campanha «Aljezur Sempre», que, segundo o
vereador António Carvalho, se destina em primeiro lugar a «reforçar a autoestima e do amor pelo seu
território por parte dos aljezurenses».

Mas «tem agora uma segunda vertente. É que aqueles que escolherem Aljezur para passar férias nos
próximos dias, nos meses de Julho e Agosto, vão habilitar-se depois a um sorteio de experiências no
concelho durante a época baixa, a partir de Outubro. Podem ser experiências de surf, de caiaque, de
padle, dormidas, alojamento, restaurantes, etc. Queremos que as pessoas se fidelizem a Aljezur. A
lógica da campanha é mesmo essa: Aljezur agora e sempre».

Portanto, se for de férias para este concelho da Costa Vicentina, aproveite. Para já, quem chegou hoje
poderá fazer as suas férias mais seguro e mais descansado.

 

Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/07/aljezur-entrega-kits-aos-turistas-para-lhes-desejar-ferias-seguras-em-tempos-de-pandemia/


TVI

15/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

Se vai aproveitar o calor para ir até ao Algarve, saiba que a
Câmara de Aljezur está a distribuir 10.000 kits anticovid
Se vai aproveitar o calor para ir até ao Algarve, saiba que a Câmara de Aljezur está a
distribuir 10.000 kits anticovid

Se vai aproveitar o calor para ir até ao Algarve, saiba que a Câmara de Aljezur está a distribuir 10.000
kits anticovid
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ALGARVE VIVO

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • LAGOA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Luís Encarnação defende que injustiça tem de ser corrigida
RESTRIÇÕES À DESLOCAÇÃO DE BRITÂNICOS PREJUDICA ALGARVE
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POSTAL

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Dinossauros da Lourinhã foram de férias para Albufeira
T rata-se de uma exposição temporária, no Parque do Ribeiro, que será inaugurada esta
sexta-feira e que estará patente até 22 de agosto

Catorze dinossauros da Lourinhã foram de férias para Albufeira e por lá deverão ficar até 22 de
agosto.

São exemplares à escala natural, vieram do dinoparque da Lourinhã e durante as próximas semana vão
povoar o Parque do Ribeiro, à entrada de Albufeira.

A iniciativa é da Câmara de Albufeira, que no segundo verão de pandemia teve de ajustar a animação
turística.

Num parque transformado em vale de dinossauros a exposição pode ser vista em segurança. Abre
sexta-feira e a entrada é gratuita.
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FOTO D.R.
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POSTAL

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Novo bar de praia com areia cor de rosa promete ser um sucesso
em Vilamoura
O My Candy Beach resulta de uma parceria com T he Sweet Art Museum. Inserido num
verdadeiro oásis de cor, vai também servir almoços e jantares

lém do habitual postal de praias de areia dourada, o Algarve vai passar a ter "novas cores" nos perfis de
Instagram. É, pelo menos, a promessa do novo conceito “My Candy Beach” by The Sweet Art Museum &
Doma.

Trata-se de um espaço único e criativo com instalações exclusivas dedicado aos quatro sentidos, com
abertura marcada para 22 de julho, em Vilamoura.

O espaço promete ser um dos mais desejados do Algarve, com inspiração nos famosos bares de praia
de Miami e nos Cafés mais trendy e pink de Londres.

Decorado com elementos de Art Déco reinventada, está inserido num verdadeiro oásis de cor. Com um
lounge de areia rosa único no país e algumas das peças mais emblemáticas do famoso museu
instagramável The Sweet Art Museum.

O novo bar será, sem dúvida, uma opção verdadeiramente diferenciadora para quem está no Algarve. O
“My Candy Beach” é uma submarca do The Sweet Art Museum e surge de uma parceria com a marca
Doma Vilamoura, que já habituou os clientes a um serviço original e delicioso na área da gastronomia
japonesa.

Localizado em pleno coração de Vilamoura, este novo bar, oferece mais de 500 metros quadrados
apenas no exterior e conta com mais de 50 lugares distribuídos para almoços/jantares, e várias zonas
lounges para saborear um delicioso gelado artesanal ou um vibrante cocktail de assinatura. O menu,
totalmente criado para este espaço pelo restaurante japonês DOMA, promete uma viagem ao mundo
dos sabores asiáticos.

“Queremos que o espaço My Candy Beach transmita de novo uma sensação de felicidade e desperte
aquela rara emoção quando se descobre um lugar surpreendente e divertido ao mesmo tempo que se
saboreia um cocktail, nos deliciamos com um gelado ou até mesmo com uma refeição”, afirmam Carla
Santos e Hugo Silva, fundadores do The Sweet Art Museum.
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Irá também encontrar os gelados gigantes, o carrossel de chupa chupas ou os gummy bears, tudo peças
que também estiveram nos vários espaços do The Sweet Art Museum.

“Vamos adicionar um pouco de candy e trazer mais uma série de novos sabores ao nosso sushi, que
tantos apreciadores já conquistou. Será indiscutivelmente uma experiência diferenciadora a não perder
este verão”, assegura Pedro Afonso, proprietário do grupo Doma Vilamoura.

O “My Candy Beach” é Pet Friendly, acompanhando assim as tendências, e poderá ser usado como
espaço para eventos e festas privadas.

O espaço cumpre e respeita todas as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde. Devido à
pandemia pela covid-19 a abertura do espaço poderá ficar condicionada às regras definidas para o
Algarve pelas autoridades competentes.

O projeto resulta de uma parceria entre o restaurante japonês Doma e o The Sweet Art Museum 
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ALGARVE VIVO

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ESTE MÊS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Afinal sabemos cada vez menos…
Por Rui Pires Santo
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EXPRESSO

16/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PEDRO JOSÉ BARROS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Portugal corre o risco de perder a identidade gastronómica”
T urismo Gastronómico é uma das novas categorias do Prémio Nacional de T urismo e
serviu de aperitivo para a entrevista com José Avillez
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